Szkoła Podstawowa nr 130
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

zaprasza do udziału
w Konkursie filmowym
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REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ I PROZDROWOTNEJ
„JESTEM EKO”

I. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ulica Gościniec 1
II. ADRESAT KONKURSU
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z Łodzi i okolicznych
miejscowości
III. CELE KONKURSU
 propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia
 rozbudzanie świadomości ekologicznej
 wyzwalanie aktywności poznawczej uczniów uzdolnionych medialnie
 kształtowanie wyobraźni
 inspirowanie

twórczych

postaw

uczniów

wobec

problemów

zdrowotnych

i ekologicznych
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja będzie oceniać walory pracy na którą składa się trzyminutowy film reklamujący zdrowy
i proekologiczny styl życia.
V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs przebiegać będzie w jednym etapie.
Każdy uczestnik zgłasza do konkursu 1 pracę (trzyminutowy film reklamowy) na określony
w regulaminie konkursu temat. Nie można zgłosić prac grupowych. Z jednej szkoły można
zgłosić maksymalnie 3 prace.
Prace zgłaszane są tylko w kategorii indywidualnej.
Film reklamowy może mieć charakter zwiastunu, filmu poklatkowego, animacji, prezentacji itp.
Akceptowane formaty plików: avi, mp4, mov, flv, wmv.
Podczas tworzenia filmu nie można naruszać praw autorskich, dlatego w przypadku
wykorzystania ścieżki dźwiękowej należy skorzystać z wolnych zasobów internetowych lub
dźwięków wygenerowanych w programie/aplikacji do tworzenia filmów.
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Komisja złożona z dyrektora i nauczycieli: plastyki, informatyki, języka polskiego SP 130
będzie oceniać walory pracy konkursowej.
Ocenie podlegać będzie:
1. Zgodność filmu z tematem konkursu
2. Zastosowanie formy reklamy
3. Kompozycja - spójność i logika
4. Oryginalna i innowacyjna realizacja tematu
5. Długość filmu zgodna z regulaminem
Do konkursu dopuszczone będą tylko prace zgłoszone przez autorów prac z załączonym
oświadczeniem o własnym autorstwie filmu (załącznik nr 1 do regulaminu)
W zgłoszeniu do konkursu należy podać:
 tytuł konkursu,
 tytuł filmu,
 imię i nazwisko autora,
 imię i nazwisko opiekuna,
 nazwa i adres szkoły,
 telefon lub e-mail kontaktowy.
Prace zostaną ocenione przez komisję w systemie punktowym (maksymalna ilość punktów 20).
Komisja konkursowa ustali 3 miejsca. Dopuszcza się dodatkowo wyróżnienie jednej pracy.
Prace nagrodzone będą opublikowane na stronie organizatora konkursu oraz zaprezentowane
uczestnikom konkursu w dniu uroczystości rozdania nagród.
Na zakończenie konkursu odbędzie się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród w szkole
organizatora.

VII. TERMINARZ KONKURSU
1. Zgłoszenie do konkursu do 16 maja 2016 roku ( zał. Nr 1)
2. Nadsyłanie prac do 27 maja 2016 roku. (wraz z zał. Nr 2)
3. Ocena komisji konkursowej do 3 czerwca 2016 roku.
4. Zawiadomienie o werdykcie komisji do 6 czerwca 2016 roku.
5. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 10 czerwca 2016 roku.
Termin nadsyłania filmów mija 27 maja 2016 r. o godz. 15.00. Za datę zgłoszenia uważa się
datę wpłynięcia pracy konkursowej na dres mailowy lub do siedziby Organizatora. Prace, które
dotrą po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.
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VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
 Filmy na płycie DVD należy składać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej
nr 130 w Łodzi lub przesyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi
ul. Gościniec 1
93-346 Łódź
Z dopiskiem: konkurs filmowy „Jestem eko”.
 Link do filmu opublikowanego w Youtube lub chmurze (OneDrive, Google Drive)
należy przesłać na adres mailowy sp130@onet.pl
W temacie maila należy podać: konkurs filmowy „Jestem eko” oraz numer swojej
szkoły.

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Szkoła Podstawowa numer 130 w Łodzi, ulica Gościniec 1.
X. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione mailowo do dnia 6 czerwca 2016. Wyniki
zostaną podane na stronie internetowej szkoły www.sp130.edu.pl oraz zamieszczone na profilu
Fecebook szkoły https://www.facebook.com/sp130

XI. NAGRODY
Autorzy prac, które Komisja Konkursowa zakwalifikuje na trzech najlepszych miejscach, oraz
autor wyróżnionej pracy, otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Wszyscy pozostali
nagrodzeni uczestnicy otrzymają dyplomy. Nauczyciele opiekunowie otrzymają dyplomy. Każda
nagrodzona szkoła otrzyma statuetkę konkursową.
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 130 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ul. Gościniec 1.
XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace z złożone na konkurs zostały wykonane osobiście,
2. Filmy zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Szkoły Podstawowej
nr 130 w Łodzi.
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3.

Organizator

nie

ponosi odpowiedzialności za

ewentualne

szkody spowodowane

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
XIII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU, OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW
KONKURSU
a) Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Konkursu Filmowego „Jestem eko”.
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o autorskim charakterze filmu.
Opiekunami konkursu są:
Aleksandra Sawicka – Kowalczyk – dyrektor szkoły
Katarzyna Kasprzyk – nauczyciel muzyki i plastyki, doradca metodyczny
Anna Romańska - nauczyciel przyrody, doradca metodyczny
Agata Pielacińska – Gręda - nauczyciel j. polskiego
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU FILMOWEGO
O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ I PROZDROWOTNEJ
„JESTEM EKO”

Termin zgłoszenia do 16 maja 2016 roku

1

Imię i nazwisko ucznia autora filmu

2

Nazwa szkoły

3

Adres szkoły

4

Nauczyciel zgłaszający

5

Tel kontaktowy/e-mail
nauczyciela

6

Tytuł filmu

Nr kolejny zgłoszenia………… (*)
Data ……………. Godzina ………………….

(*) Wpisuje osoba przyjmująca kartę zgłoszenia w sekretariacie SP nr 130
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Załącznik nr 2

Oświadczenie(*)
Oświadczam, że jestem autorem filmu dostarczonego na
KONKURS FILMOWY
O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ i PROZDROWOTNEJ
„JESTEM EKO”
którego organizatorem jest szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi.
Oświadczam, że praca nie była uprzednio nagradzana lub wystawiana.

.......................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka – autora filmu)

.......................................................................................................................................................................................................................
(tytuł pracy konkursowej)

..........................................................................

........... ...............................................................

(podpis dziecka)

(podpis rodzica)

.............................................................., dn. .................................. 2016 r
(miejscowość,

data)

(*)Powyższe oświadczenie składane jest razem z filmem na Konkurs
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